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TEMARI CURS DE GESTIÓ DEL MAGATZEM I MANEIG DE CARRETÓ 

Unitat 1. LA LOGÍSTICA A L'EMPRESA 
- Introducció i conceptes. 
- Empreses industrials, comercials i de serveis. 
- Operador logístic. 
- Xarxes logístiques 
- Logística d'aprovisionament 
- Logística de producció 
- Logística d'emmagatzematge i distribució 
- 'Cross Docking'. Distribució sense magatzems 
- Logística inversa (o reversa). 
- Futur: la logística 4.0 
- Gestió de residus i normativa mediambiental 
 
Unitat 2. EL MAGATZEM: FUNCIONS, TIPUS, UBICACIÓ I DISSENY 
- Funcions  
- Tipus de magatzems 
- Disseny del magatzem 
  
Unitat 3. EL MAGATZEM. EQUIPS DE MANIPULACIÓ DE MERCADERIES 
- Classifiquem els diferents tipus de mercaderia. 
- Mitjans de manipulació i transport intern de mercaderies. 
- Pesatge de mercaderies 
- Molls de càrrega 
 
Unitat 4. SISTEMES D'EMMAGATZEMATGE 
- Criteris 
- Zonificació ABC 
- Sistemes de localització 
- Sistemes d'emmagatzematge 
 
Unitat 5. TIPUS DE MERCADERIES, CLASSES, CADUCITAT I TRAÇABILITAT. 
DOCUMENTS 
- Classificació general de mercaderies 
- Estats físics: sòlids, líquids i gasos 
- Durada i caducitat: mercaderies peribles 
- Mercaderies perilloses 
- Segons rotació (classificació ABC: Llei de Pareto) 
- Segons la seva funció logística 
- Segons forma, mida, densitat (relació pes-volum). 
- Caducitats. 
 



 
 

 

- Trazabilitat 
- EDI (Electrònic  Data Interchange) 
- Models de documents: comandes, albarà, nota de transport 
 
 
Unitat 6. ENVASOS, EMBALATGES, IDENTIFICACIÓ I UNITATS DE CÀRREGA 
- Protecció de la mercaderia. 
- L'envàs i l'embalatge: protecció física de la mercaderia. 
- Unitització: unitat de càrrega eficient. La paleta, el contenidor. 
- Normativa sobre envasos i embalatges. 
- Vinculació amb el transport. 
- Identificació d'envasos i embalatges. 
 
Unitat 7. OPERACIONS AL MAGATZEM: RECEPCIÓ, MAGATZEM I EXPEDICIÓ 
- Arribada, descàrrega i recepció de mercaderies. 
- Magatzem i conservació. 
- Preparació i expedició de mercaderies. 
 
Unitat 8. GESTIÓ DE MAGATZEM. GESTIÓ I VALORACIÓ D'ESTOCS I INVENTARIS 
- Stock. 
- Assortiment o gamma de productes. 
- La gestió d'estocs. 
- Sistemes de gestió d’estocs. 
- Classes o tipus d'estocs. 
- Comportament dels estocs. 
- Variables que afecten la gestió d'estocs. 
- Valoració dels estocs i inventaris. 
- Correccions. 
- Criteris de valoració de les sortides de l'magatzem. 
- Preu mig ponderat (PMP). 
- Conseqüències en el valor de l'inventari en funció de l'mètode de valoració 
d'existències empleat. 
- Incidències. 
- Inventari. 
 
Unitat 9. GESTIÓ DE MAGATZEM. PERSONAL DE MAGATZEM I APLICACIONS 
INFORMÀTIQUES DE GESTIÓ DE MAGATZEMS. SGA 
- Personal de magatzem. 
- Funcions. 
- Cronograma. 
- Aplicacions informàtiques de gestió de magatzems. 
- Integració del sistema de radiofreqüència i l’SGA. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Unitat 10. SEGURETAT I PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS AL MAGATZEM 

- Seguretat i prevenció de riscos laborals en el magatzem. 

-Accidents més comuns en el treball. 

-Mesures de prevenció de riscos laborals. 

-Mitjans de protecció (EPI). 

Senyalització de prevenció. 

 

Unitat 11. MANIPULACIÓ DE CÀRREGUES AMB CARRETONS 

- Equips d'arrossegament. Tipus i components. 

-Equips d'elevació. Tipus i components. 

-Persona elevadora de càrregues. Formació, normativa, condicions personals. 

-Circulació i operació amb carretons. 

-Manipulació de càrregues. Equilibri de càrregues i estabilitat. 

Riscos i la seva prevenció. 

-Manteniment bàsic. 

 

RECONEIXEMENT PER A LES PERSONES QUE SUPERIN EL CURS 

1. Tres Unitats Formatives del Mòdul Professional de Tècniques de Magatzem i una 

unitat formativa del Mòdul Professional Activitats Logístiques de Magatzem del títol 

de Grau Mitjà de FP d'Activitats Comercials, adaptat a la logística, que imparteix 

l'Institut Calamot de Gavà: 

 

UF Organització i seguretat al magatzem. 

UF Recepció de mercaderies 

UF Expedició de mercaderies 

UF Manipulació de càrregues amb carretons elevadors i altres 

2. Carnet de maneig de Carretó homologat a nivell nacional complint la normativa 

UNE 58451/2014. El carnet té validesa durant 5 anys. 

Per realitzar la Unitat 11 només es recomana portar un calçat adequat per poder 

controlar amb seguretat els pedals del carretó. 

 


